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Operatur til Malmø og Stockholm i forsommer 2015

Efter en kæmpe succes med vores operatur til
Gøteborg og Malmø sidste år planlægger bestyrelsen endnu en tur i det svenske til næste forsommer. Vi har valgt Den Kongelige Opera i
Stockholm, hvor vi kan opleve to operaer fra det
italienske repertoire, som på hver sin vis handler om de store følelser og som bygger på den
europæiske litteraturs store klassikere: Donizettis historiske drama Maria Stuarda baseret
på Friedrich Schillers skuespil Maria Stuart og
Verdis sene mesterværk, Otello, baseret på William Shakespeares drama af samme navn.
To dronninger, Elisabetta og Maria, kusiner og rivalinder om samme mands kærlighed.
Maria er katolsk, Elisabetta protestantisk. For at
Elisabetta kan bevare sin magt og sin krone skal
Maria væk. – Had, kærlighed, religion og politik er emner i Donizettis opera om den blodige
magtkamp mellem de to dronninger: Elizabeth
I af England og Mary Stuart af Skotland. I de to
krævende roller kommer vi til at høre to svenske sangerinder: Katarina Dalayman og Lena
Nordin, der begge har skabt sig stor, international karriere.
Verdis næstsidste opera er et psykologisk
drama om jalousi og menneskets mørkeste kræfter. Opsætningen, instrueret af den

berømte amerikanske instruktør David Alden,
er koproduceret med English National Opera.
Den gik i London for udsolgte huse og er blevet
rost til skyerne af en enig anmelderskare. Den
litauiske tenor Kristian Benedikt synger Otellos parti, og den svenske verdensstjerne Malin
Byström optræder som Desdemona.
På vej til den svenske hovedstad stopper vi
i Malmø for at se endnu en Verdi-opera, Aïda,
som på grund af store ressourcekrav kun meget
sjældent opføres på vores breddegrader.
Operaturen vil være af 5 dages varighed fra
tirsdag 12. maj til og med lørdag 16. maj
2015 og foregår i egen komfortabel langtursbus.
Rejsens pris er 5.950 kr. og omfatter bustransport, overnatning i delt dobbeltværelse
med morgenmad på centralt belligende hoteller:
Scandic Triangeln i Malmø og Scandic Sergel
Plaza i Stockholm (begge hoteller er i gåafstand
til operahusene) samt billetter i den bedste priskategori til tre operaforestillinger. Tillæg for
enkeltværelse udgør 1.350 kr.
Bindende tilmelding til turen bedes foretaget på den vedlagte servicekupon eller på den
elektroniske kupon på vores hjemmeside (under
bestilling) og sendt til os sammen med depositum på 3.000 kr. Fristen er 10. november.
Alle tilmeldinger ekspederes i den rækkefølge, de ankommer. Vi anbefaler hurtig tilmelding, da den sidste operatur til Sverige blev
udsolgt på rekordtid. Hvis turen overtegnes i
løbet af få dage, afgør vi deltagelse ved hjælp af
lodtrækning, der foretages blandt alle rettidigt
tilsendte tilmeldinger.
Snarest efter fristens udløb udsender vi
bekræftelse på deltagelse i turen samt yderligere
information om restbetaling.

Om Puccini og La bohème
Der findes et par håndfulde værker i operalitteraturen, som er
kendt af alle, selv med et minimalt kendskab til genren. Nogle
af Puccinis operaer hører til i denne gruppe, og La bohème er
det første af disse vidundere. Der er en snært af den nye trend,
kaldt verisme, hvor man – hvor paradoksalt det end kan lyde –
tilstræbte en form for realisme i den ellers mest urealistiske af
alle kunstformer, som opera egentlig er.
Uropførelsen i Torino var dog langt fra den store succes.
–”Ligesom »Bohème« ikke efterlader noget stærkt indtryk på tilhøreren, således vil den heller ikke efterlade sig synderlige spor

Aktivitetskalender
• 10. november 2014 kl. 19
Om Puccini og La bohème
v/ André Marcks
FO-byen, Frederiksgade 78B
• 6. december 2014 kl. 14
Julehygge
FO-byen, Fredriksgade 78B
• 24. januar 2015 kl. 13
Nytårstaffel
Kammermusiksalen
Musikhuset Aarhus
• 12. - 16. maj 2015
Operatur til Malmø|Stockholm
Verdi: Aïda
Donizetti: Maria Stuarda
Verdi: Otello
Planlagte arrangementer:
• 2. februar 2015 kl.19
Om Cosi fan tutte
• 10. marts 2015 kl. 19
Om Mozarts sopraner
• 21. marts 2015 kl. 14
Generalforsamling

i vores operahistorie, og det vil være godt, hvis komponisten vil
betragte den som et øjebliks vildfarelse...” – sådan skrev en italiensk musikanmelder efter premieren på Puccinis opera. Hans
bedømmelse blev meget hurtigt gjort til skamme. I dag betragtes La bohème som et af komponistens bedste værker og en af
de mest romantiske operaer, der nogensinde er komponeret.
Samtidig er den en af nutidens mest populære operaer.
I anledning af Den Jyske Operas opførelser i Musikhuset
Aarhus og på turné vil André Marcks introducere værket for
medlemmerne. Causeriet, der illustreres med uddrag af operaen på storskærm, finder sted mandag 10. november kl. 19
i vores nye mødelokale i FO-byen, Frederiksgade 78B i Aarhus.

Snart har vi jul igen...

Nytårstaffel 2015 i Musikhuset Aarhus

Tiden går... Om mindre end 2
måneder har vi jul igen. Traditionen tro forbereder vi et uformelt hyggearrangement, hvor
alle, der har lyst til at slappe
af med et glas gløgg og brunkager midt i forberedelserne
til julen, er velkommen i vores
nye mødelokale i FO-byen.
Det er ikke kun lokalet, der er nyt i år. Vi har også ændret
mødets program. Julelotteriet udgår, til gengæld får vi mulighed for at høre et causeri om juletraditioner og skikke, om
Advent og de mærkedage, der knytter sig til julen, f.eks.
Skt. Nicolaj-dag og Lucia-dag. Vi hører om en anderledes
julekalender og ser verdens første julebrev og -mærke. Der
er et væld af emner: juletræet med sin pynt, gårdnisser og
gavenisser, skik og brug omkring jul i gammel tid på landet,
julestuer med lege og varsler, den hellige familie i Bethlehem
og legenden om Ahasverus... Kort sagt: et miks af gammel
overtro og kristendom hører til vor jul, men også nytår og
traditioner, før vi afslutter med Hellig tre Kongers dag.
Julehyggen afsluttes traditionelt med en lille operakoncert på storskærm med to verdenssangere: tenoren Rolando
Villazón og barytonen Thomas Hampson.
For julecauseri står foreningens mangeårige bestyrelsesmedlem, Lena Pedersen. Koncerten styres og kommenteres
af André Marcks.
Arrangementet finder sted lørdag 6. december kl. 14.

Vores tilbagevendende nytårsarrangement, Nytårstaffel,
finder igen sted i Kammermusiksalen i Musikhuset Aarhus,
lørdag 24. januar 2015 kl. 13.
Den festlige buffet, som i år serveres i Musikhusets egen
kantine, består af forskellige forretter, lune kød- og fiskeretter, grønsager, garniture, diverse kolde salater og hjemmebagt
brød. Til dessert serveres ost, kager og frugt – dertil te og
kaffe. Drikkevarer, såsom vin, øl, sodavand, er ikke inkluderet
i prisen, men vil kunne købes separat i restaurantens bar.
Programmet vil udover underholdning i form af en operaquiz med præmier, også rumme en overrækkelse af studielegat, som tildeles en ung talentfuld sanger m/k. Vi antager
at legatmodtageren vil kvittere for udmærkelsen med en lille
koncert med operaarier og
sange. Koncerten slutter
nytårsarrangementet.
Tilmelding til taffelet
kan foretages på servicekuponen eller direkte
på vores hjemmeside på
internettet (under bestilling). Prisen er 230 kr. pr.
person. For at give flest medlemmer mulighed for at deltage i
taffelet er vi nødt til at begrænse antallet af gæster til kun én
person, der udover medlemmet selv kan tilmeldes arrangementet. Hvis der er tale om en samlet bestilling, hvor alle har
et gyldigt medlemskab, må oplysning om de andre personers
navne og medlemsnumre følge med. Da Kammermusiksalen
kun har plads til 120 personer, vil rækkefølgen af tilmeldinger
være afgørende for deltagelse i arrangementet.
Fristen for tilmelding udløber søndag 4. januar. Vi udsender ingen bekræftelse på deltagelse i taffelet, men kontakter
kun medlemmerne hvis nytårsarrangementet bliver overtegnet. Adgangsbilletter postsendes medio januar 2015 vedlagt
det næstkommende nyhedsbrev.
OBS! Da der er store festligheder i Musikhuset den dag,
bliver Musikhuset lukket for offentligheden, så kun indgangen
fra Skovgårdsgade kan benyttes.

La bohème på CD og DVD
I anledning af Den Jyske Operas kommende opførelser af La bohème, tilbyder vi medlemmerne et par komplette
indspilninger af Puccinis opera på CD
og DVD.
DVD-indspilningen fra EMI er
stjernebesat. Den er optaget live på the
Met i New York og har Angela Gheorghiu og Ramon Vargas i
hovedrollerne. Nicola Luisotti står i spidsen for Metropolitan
Operaens kor og orkester. Vi kan tilbyde denne indspilning
for 170 kr. (normalprisen er 239 kr.).
Blandt flere indspilninger af La bohème på CD har vi
valgt et album fra Decca. Igen synger Angela Gheorghiu
Mimì flankeret af Roberto Alagna som Rodolfo samt bl.a.
Simon Keenlyside og Ildebrando D’Arcangelo som hhv. Marcello og Colline. La Scala-orkestret og koret spiller og synger
under ledelse af Riccardo Chailly. Albummet (2 CD’er) kan
erhverves for 190 kr. (mod normalprisen på 259 kr.)
Indspilningerne kan bestilles på den vedlagte servicekupon eller på den elektroniske kupon på nettet og afhentes mandag 10. november eller lørdag 6. december til vores
arrangementer i FO-byen. Indspilningen kan også bestilles
til forsendelse med posten mod et forsendelsesgebyr på 40 kr.
Bestillingsfristen udløber 10. november. Alle ordrer skal
forudbetales og de effektueres samlet. Husk venligst at
foreningen ikke har noget pladelager – først når vi kender
omfanget af bestillingerne køber vi indspilningerne.

Fornyelse af medlemskab
Vi har vedlagt indbetalingskort til kontingentfornyelse. For
at lette kassererens arbejde bedes årskontingentet venligst
betalt snarest belejligt. Sidste frist er 5. januar 2015.
Bemærk at adgangskoden (password) til medlemsorienterede rutiner på foreningens hjemmeside på internettet, er
påtrykt kortets kvitteringsdel – under medlemsnummer og
navn. Gem derfor denne kvitteringsdel. Af sikkerhedsmæssige grunde oplyses password ikke på selve medlemskortet.
Gyldigt medlemskab er en forudsætning for benyttelse
af medlemstilbud samt deltagelse i generalforsamlingen.
Endvidere giver medlemskabet rabat på tegning af abonnement på Den Jyske Operas forestillinger i næste sæson samt
køb af indspilninger med klassisk musik i FONA-butikken i
Søndergade i Århus.
Det nye medlemskort sendes til medlemmerne medio
januar 2015.

